
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
dhr. R.S.Cazemier

Griffier:
dhr. O.J.R.J. Huitema

Aanwezig zijn de leden:
dhr. A.G.A. Mentink (CDA), dhr. M. Geerdink
(CDA), dhr. E.A. van Bree (CDA), dhr. J.G.
Jogems (CDA), dhr. B.H.G.J. Blokhuis (CDA),
mevr. R.E.M. Breukers (CDA) (vanaf 21.10
uur), dhr. E.H.J. Hemmer (CDA), dhr. A.P.M.
Maathuis (D66), dhr. M. Tijink (VVD), dhr. B.J.
Brand (VVD), dhr. G.F.A.J. Krabbe (Lokaal
Dinkelland), mevr. A.J.J.M. ten Dam-Koopman
(Lokaal Dinkelland), mevr. M.C.F. Metz-
Bekkers (Lokaal Dinkelland), dhr. J.G.J.
Kienhuis (Lokaal Dinkelland), dhr. N.G.H.
Bijen (Lokaal Dinkelland), dhr. J.H.J. Meijer
(Lokaal Dinkelland), mevr. A.M.T. ten Dam
(Lokaal Dinkelland), dhr. A.H.J. Schutte
(Lokaal Dinkelland), mevr. S.C.M. Vrijkorte
(Lokaal Dinkelland), mevr. H.D. Kortink-
Schiphorst (Lokaal Dinkelland)

Afwezig (m.k.):
dhr. R.M. Severijn (PvdA)

Aanwezig van het college:
dhr. A.B.J. Steggink, mevr. J.B.M. Zwiep-
Rosens, mevr. L.M. Stokkelaar-Fila, mevr.
C.M.E. Duursma-Wigger, dhr. J.G.A.
Kleissen alsmede loco-gemeentesecretaris
dhr. E.M. Grobben

Plaats:
Raadzaal

Tijd:
19:30 - 23:20 uur

Vastgesteld op:
15 december 2015

1 Opening (19:33)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Stemnummer is nummer 17 de heer
Meijer. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Severijn.

2 Vaststelling agenda (19:34)

agenda raad 15-nov10.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE
RAAD VAN DINKELLAND GEHOUDEN OP 10-11-2015

http://www.bestuursweb.nl/locaties/raadzaal/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00186/?risVideoOffset=1447180382
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00186/?risVideoOffset=1447180470
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4635/1/


3 Voorstel inzake vaststelling ontwerp-programmabegroting 2016 incl. meerjarenperspectief
2017-2019 (19:34)

Type Agendapunt:
bespreekstuk

Voorstel:
Het voorstel is:
de programmabegroting 2016 van de gemeente Dinkelland vast te stellen.

begroting 2016.pdf ( versie 1 )
vergaderorde begroting 2016.pdf ( versie 1 )
begroting 2016 raadsvrstl-besl (getekend).pdf ( versie 1 )
amendement vrijstelling afvlastoffenheffing (D66).pdf ( versie 1 )
motie horizonverkenning bestuurlijke toekomst Dinkelland(LD, CDA, D66).pdf ( versie 1 )
motie PMD containers (LD, CDA, D66).pdf ( versie 1 )
motie vrijstelling afvalstoffenheffing (CDA).pdf ( versie 1 )

Woordvoerders:
De heer Bijen (Lokaal Dinkelland) dient de volgende moties in:
- Horizonverkenning bestuurlijke toekomst Dinkelland (mede namens de fracties CDA en D66)
- PMD-container (mede namens de fracties CDA en D66)
De heer Jogems (CDA) dient een motie Vrijstelling afvalstoffenheffing in.
De heer Maathuis (D66) dient een amendement Vrijstelling afvalstoffenheffing in. 
De heer Maathuis (D66) dient een motie van wantrouwen in tegen wethouder Steggink. 
Deze moties en het amendement zijn aan de besluitenlijst gehecht.

Besluit:
De motie van wantrouwen wordt na hoofdelijke stemming met 1 stem voor (D66) en 19 stemmen tegen
(Lokaal Dinkelland, CDA, VVD) verworpen.
Het amendement Vrijstelling afvalstoffenheffing wordt met 19 stemmen tegen (Lokaal Dinkelland, CDA,
VVD) en 1 stem voor (D66) verworpen.
De raad besluit met 19 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, VVD) en 1 stem tegen (D66)
overeenkomstig het voorstel.
De motie Horizonverkenning bestuurlijke toekomst Dinkelland wordt unaniem aangenomen.
De motie PMD-container wordt met 18 stemmen voor (Lokaal Dinkelland, CDA, D66) en 2 stemmen tegen
(VVD) aangenomen.
De motie Vrijstelling afvalstoffenheffing wordt met 7 stemmen voor (CDA) en 13 stemmen tegen (Lokaal
Dinkelland, VVD, D66) verworpen.

Schorsing (20:37)

Schorsing (22:59)

4 Sluiting (23:20)

De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 15 december 2015.

De griffier,  De voorzitter,

dhr. O.J.R.J. Huitema dhr. R.S.Cazemier

http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00186/?risVideoOffset=1447180487
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4610/1/user.edit.page.html
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4633/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4750/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4751/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4752/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4753/1/
http://www.bestuursweb.nl/stukken/4754/1/
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00186/?risVideoOffset=1447184230
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00186/?risVideoOffset=1447192781
http://www.bestuursweb.nl/agenda/raadsvergaderingen/00186/?risVideoOffset=1447194028
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